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Tønder Forsyning sørger for indsamling og bortskaffelse
af alt affald fra de private husholdninger i kommunen.
Få hjælp til sortering via vores online sorteringsguide: tonfor-sortering.dk
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Tømmes
hver 2. uge

Madaffald skal samles i de grønne madaffaldsposer.
Har du to beholdere, en til madaffald og en til restaffald, så skal begge behol
dere køres ud til tømning samme dag, lige som hvis man havde en delt beholder.
April 2021 vil skraldemanden aflevere en pakke med plastposer + informationsmaterialer i forbindelse med at din Mad- og restaffaldsbeholder bliver tømt.
Kontrolmærker til brug til ekstra madaffald og/eller restaffald kan købes ved at
kontakte administrationen i Bredebro.
Samme sortering gælder ikke, hvis du sorterer i en affaldsø.

2-DELT GENBRUGSBEHOLDER

Tømmes
hver 4. uge

Materialerne skal være rene og tørre.
Samme sortering gælder, hvis du sorterer i en affaldsø.
I genbrugsbeholderen må du også komme dit slidte tøj og
gamle klude med i avisdelen, dog skal tøjet være samlet i
de særlige udleverede poser, der fulgte med beholderen.
Nye poser kan du hente på genbrugspladsen, genbrugs
butik 2nd Hand Shop og hos Tønder Forsyning.
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MILJØKASSEN
I miljøkassen kan du bl.a. komme følgende ting:
· Batterier
· Kemikalierester
· Malingrester
· Lavenergipærer
·	Småt elektronikskrot/ledningsstumper
· Spraydåser
Miljøkassen stilles ovenpå eller ved siden af din genbrugsbeholder,
så bytter vi den med en tom, når din genbrugsbeholder bliver tømt.
Du kan også altid selv bytte den på genbrugspladsen.
VIGTIGT: Kanyler og nåle må IKKE komme i
Miljøkassen eller genbrugsbeholderen.

GENBRUGSPLADSEN
Her kan du aflevere det, du ikke kan
komme i din genbrugs- og restaffaldsbeholder.
Vi modtager også genstande til genbrugsbutikken: 2nd Hand Shop, Tønder.
Vi har genbrugspladser i:
· Tønder
· Hølleskov (Toftlund)
· Skærbæk
· Løgumkloster
· Rømø
Se adresser samt åbningstider på
bagsiden.

Tønder Forsyning

GENBRUGSBUTIKKEN
Hvis du har nogle ting, du gerne vil af med,
og som er for gode til at blive kasseret, så
kan du aflevere det direkte ved genbrugsbutikken. Du finder
genbrugsbutikken på:
Hartmannsvej 1,
6270 Tønder

GRENPLADSER
På tonfor.dk kan du se hvor grenpladserne
er placeret. Grenpladserne må kun benyttes
til gren- og haveaffald.

Du kan læse mere
om Tønder Forsyning,
åbningstider samt vores
affaldsordninger på:
tonfor.dk
Kommer der nyt vedr. affaldsordningerne
informerer vi om det på facebook,
hjemmesiden og i Digeposten.
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TØMNINGER I 2021

I 2021 får du tømt dine beholdere på samme dag, og i samme rytme som i 2020. Rammer din tømmedag en helligdag,
kan du herunder se hvilken dag der tømmes i stedet for din normale tømmedag. Du kan også finde datoerne på tonfor.dk.

Ændrede tømmedage 2021

Administration

Nedenstående er gældende for mad og restaffaldsbeholderen og genbrug i Tønder Kommune.
Normal
tømmedag

Tømmedag
pga. helligdag

Tønder Forsyning
Håndværkervej 4, Bredebro

Skærtorsdag

1. april

Mandag den 29. eller tirsdag den 30. marts

Telefon:

88 43 75 00

Langfredag

2. april

Onsdag den 31. marts

Åbningstider:

2. påskedag

mandag-torsdag 8-15
fredag 8-13

5. april

Tirsdag den 6. eller onsdag den 7. april

St. Bededag

30. april

Onsdag den 28. eller torsdag den 29. april

Kr. Himmelfartsdag torsdag

13. maj

Tirsdag den 11. eller onsdag den 12. maj

Fredag efter Kr. Himmelfart

14. maj

Onsdag den 12. maj eller fredag den 14. maj*

2. pinsedag

24. maj

Tirsdag den 25. eller onsdag den 26. maj

Juleaftensdag (Fredag den 24. december)

24. december

Onsdag den 22. eller torsdag den 23. december

Nytårsaftensdag (Fredag den 31. december)

31. december

Onsdag den 29. eller torsdag den 30. december

VIGTIGT:

info@tonfor.dk
tonfor.dk
facebook.com/toenderforsyning

Er der oplyst to datoer, så vil din beholder blive tømt en af de to dage. Derfor skal alle stille deres
skraldespand ud aftenen inden den første dag – og lade den stå fremme indtil beholderen er tømt.
Det vil for nogle betyde at deres beholder skal stå fremme i to dage før de får tømt.

*BEMÆRK at der også er en ændring fredagen efter Kr. Himmelfartsdag, de beholdere der har tømmedag denne dag får tømt
onsdagen før nemlig den 12. maj. De beholdere skraldemændene ikke når at tømme om onsdagen bliver tømt fredag den 14. maj.

2nd Hand Shop
Hartmannsvej 1, Tønder
Telefon:

51 17 91 30

2ndhand-shop.dk
facebook.com/toender2ndhandshop

Affaldsordninger hos Tønder Forsyning – Du kan læse mere om de forskellige ordninger på tonfor.dk
• 2-delt mad- og restaffaldbeholder
- Med 14 dags tømmeinterval

• Batteriordning
- På låget af din genbrugsbeholder
i en klar lukket plastpose

• 2-delt genbrugsbeholder
- Med tømmeinterval hver 4. uge

• 2nd Hand Shop
- En genbrugsbutik

• Miljøkasse
- Byttes sammen med tømningen
af genbrugsbeholderen eller
på genbrugspladsen

• Genbrugspladser
- 5 genbrugspladser i kommunen
• Kanyleboks
- Kan fås på genbrugspladsen

Bemandede åbningstider – genbrugspladser
Tønder
Skovænget 14, Tønder

Løgumkloster
Industrivej 17A, Løgumkloster

Skærbæk
Biovej 2, Skærbæk

Hølleskov
Hølleskovvej 9A, Toftlund

24/7
Rømø
Havnebyvej 114, Rømø

mandag

9-17

10-17

Lukket

10-17

Lukket

tirsdag

9-17

10-17

10-17
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Lukket

onsdag

9-17

Lukket

10-17

10-17

Lukket

torsdag

9-17

10-17

10-17

10-17

Lukket

fredag

9-17

10-17

10-17

10-17

10-17

lørdag

9-16

9-16

9-16

9-16

9-16

søndag

**sommertid 9-14

**sommertid 9-14

**sommertid 9-14

**sommertid 9-14

**sommertid 9-14

***

**Sommertid: 28. marts – 31. oktober 2021. - Genbrugspladserne holder lukket alle helligdage, 1. maj, 5. juni (Grundlovsdag) samt 24. og 31. december.
*** Døgnåben for tilmeldte til ordningen: Rømø Genbrugsplads 24-7, læs mere på tonfor.dk

Tønder Forsyning
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